
           
 

                      ČESKÁ SENIORSKÁ GOLFOVÁ ASOCIACE 
 
                             SOUTĚŽNÍ  ŘÁD ČSGA  
 
 
 
        Soutěžní řád je odvozen od platného soutěžního řádu ČGF a je upraven pro potřeby ČSGA. Tato 
úprava platí od 1.dubna  2008. 
 
1.   ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
1.1 ČLENSTVÍ  v ČSGA a VĚKOVÉ  KATEGORIE 
V seniorských soutěžích organizovaných ČSGA mohou startovat všichni senioři, to je muži, kteří v 
daném roce dovrší nejméně 55 let a ženy, které v daném roce dovrší nejméně 5O let. Hráči, kteří 
dosáhli věku 70 let tvoří skupinu super seniorů. 
Senioři a seniorky musí splňovat pravidla AMATÉRSKÉHO STATUTU schváleného R& A Rules 
Limitid. 
Za člena ČSGA, ve smyslu tohoto soutěžního řádu, je považován senior/seniorka, který písemně 
požádal o individuální vstup a registraci za člena ČSGA, obdržel průkaz a má pro daný rok zaplacený 
členský příspěvek. 
Účast v seniorských soutěžích, organizovaných ČSGA dle tohoto soutěžního řádu, může být pro 
individuálně neregistrované členy ČSGA omezena propozicemi soutěží, výši hracích poplatků. 
1.2  ZPŮSOB  SOUTĚŽENÍ    
       soutěže jednotlivců 
       soutěže družstev 
1.3  SYSTÉM  HRY 
       na rány 
       na jamky 
       stableford 
1.4  VÝKONNOSTNÍ  KATEGORIE 
Podle výkonnosti se hráči rozdělují do jednotlivých kategorií v soutěži jednotlivců. 
        muži     0  -26,4   hrají na rány brutto 
                  26,5-36,0   stableford s HCP 
                  37,0-54.0   stableford s HCP  /společná kategorie s ženami/  
 
        ženy    0   -26,4  hrají na rány brutto 
                 26,5-36,0   stableford s HCP  
                 37,0-54,0   stableford s HCP   /společná kategorie s muži/ 
1.5  POVAHA  SOUTĚŽÍ 
Soutěže dlouhodobé: a/ SENIOR TOUR zahrnující domácí soutěže dle  sportovního kalendáře ČSGA. 
soutěže jednorázové: a/ mezinárodní mistrovství republiky jednotlivců 
                                  b/ národní mistrovství republiky jednotlivců 
                                  c/ klubová mistrovství 
                                  d/ mistrovství republiky klubových družstev ve hře na jamky 
           
2.   POŘÁDÁNÍ  SOUTĚŽÍ 
2.1 PLÁNOVÁNÍ  A  ZADÁVÁNÍ SOUTĚŽÍ 
Celostátní seniorské soutěže plánuje ČSGA. Mistrovské soutěže jsou součástí sportovního kalendáře 
ČGF. Soutěže zadává na serveru ČSGA nebo jím pověřená sportovně technická komise pořádajícího 
klubu a to nejméně 14 dnů před datem zahájení soutěže. Soutěž garantuje ze strany ČSGA jmenovitý 
garant.  



 
Propozice musí obsahovat: 

- název soutěže 
- místo, datum konání soutěže 
- hrací a časový plán 
- technická ustanovení 
- kategorie dle soutěžního řádu 
- podmínky účasti /přednost účasti v soutěži pro individuálně registrované členy ČSGA, 

omezení výši HCP,  maximální počet hráčů, počet míst pro jednotlivé soutěžní kategorie/ 
- termíny uzávěry přihlášek 
- potřebné doklady /platný průkaz ČSGA/ 
- ceny, občerstvení 
- hrací poplatky / výše zvýhodněného fee pro členy ČSGA za soutěžní a treninková kola,  výše 

vkladu/ 
- jiné závazné pokyny 
- kontaktní adresy /tel., fax, E-mail/ 
- soutěžní výbor, hlavní rozhodčí 

    -    nutno uvést CR /course rating/ a SR /slope rating/ hřiště  
2.2 ZPRÁVA O VÝSLEDKU SOUTĚŽE 
Pořadatel soutěže je povinen zpracovat výsledky soutěže na serveru ČGF a u výsledků soutěže uvést 
důležité okolnosti a stručné hodnocení. 
2.3 ŘÍDÍCÍ  ORGÁNY  SOUTĚŽÍ 
Řídícím orgánem soutěže je soutěžní výbor určený rozpisem. Jeho hlavním úkolem je rozhodovat 
podle Pravidel golfu, místních pravidel a Soutěžního řádu. Jeho rozhodnutí je konečné. 
  
3.   SOUTĚŽE  JEDNOTLIVCŮ   
3.1 SENIORSKÉ  MISTROVSTVÍ KLUBU 
V rámci konání soutěže mistrovství klubu je organizována i soutěž o seniorského přeborníka klubu. 
Řízení a organizace je plně v kompetenci jednotlivých klubů. 
3.2 SENIOR TOUR  /ST/ 
Turnaje ST jsou pořádány na golfových hřištích v ČR. Na každém golfovém hřišti může být 
uskutečněn jen jeden seniorský turnaj, který je zařazen do schváleného celostátního seniorského  
kalendáře. Dosažené výsledky se započítávají  do seniorského celoročního žebříčku. Soutěž se hraje na 
rány bez vyrovnání a systémem  stableford s vyrovnáním dle výkonnostních skupin.. 
3.2 MEZINÁRODNÍ, NÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR ve hře na rány, jednotlivců organizuje a 
pořádá ČSGA spolu s pořádajícím klubem. Tato mistrovství se hrají na rány bez vyrovnání. Bližší 
podmínky stanoví rozpis soutěže. Dosažené výsledky se počítají do seniorského žebříčku. 
 
4.   ŽEBŘÍČKOVÝ  ŘÁD  ST 
4.1 Žebříček členů ČSGA je dle jednotlivých soutěžních kategorií ST veden průběžně. Hráč musí mít 
odehráno nejméně 10 hracích kol z dokončených turnajů. Do hodnocení v žebříčku se počítá 10 
nejlepších výsledků ze všech odehraných kol soutěží: ST, Mistrovství ČR jednotlivců, kvalifikační 
kolo z Mistrovství ČR družstev ve hře na jamky. 
4.2 Z nedokončeného více kolového turnaje nebo nedohraných kvalifikačních kol se výsledky do 
žebříčku nepočítají. V kategorii superseniorů může hráč odehrát ve více kolovém turnaji pouze jedno 
kolo. 
4.3 Žebříček je veden pro daný kalendářní rok.    
4.4 Žebříček je sestavovan: 
 v kategorii 0-26,4 na základě průměrné odchylky jednotlivých platných kol ve hře na rány od 
normových hodnot hřiště CR /course rating/ a SR /slope rating/ 
v kategorii 26,5-36 a 37- 54 na základě průměru dosažených stablefordových bodů. 
Při přechodu hráče z kategorie 37-54 do kategorie 26,5-36 se získané body přenášejí. V ostatních 
případech hráč bude  hodnocen dle kritérií v dané kategorii. 
 



5.   KRITÉRIA NOMINACE REPREZENTACE ČR 
5.1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
a/ ČR mohou reprezentovat jen hráči, kteří mají státní občanství ČR a jsou individuálně 
registrovanými členy ČSGA. 
b/ Podmínkou pro zařazení hráče do seniorského reprezentačního družstva ČR je sportovní výkonnost 
hráče a jeho umístění na vyhlášených nominačních turnajích v daném roce.  
c/ Dalším kritériem je umístění hráče na žebříčku ČSGA k termínu nominace a výkonnost hráče podle 
HCP vedeného ČGF. 
d/ Výbor ČSGA má právo vyřadit z reprezentace hráče, který nedodržuje nebo se provinil proti 
stanovám nebo řádům ČSGA, ČGF.Do reprezentačního družstva nemusí být zařazen hráč, který 
některý ze započatých turnajů za hodnocené období nedokončil bez omluvy a písemného zdůvodnění 
ze závažných osobních důvodů. 
e/ Prezident ČSGA spolu s kapitánem reprezentace mají právu výběru jednoho hráče do reprezentace i 
když tento nesplňuje podmínky podle bodu 5.1b základního ustanovení, pokud tento hráč svou 
výkonností potřebám reprezentace vyhovuje. 
f/ Konečná nominace bude určena po soustředění širší reprezentace v Čeladné  11.-13.7. 
g/ Návrh nominace musí projednat a schválit výbor ČSGA. 
 
5.2 NOMINAĆNÍ  KRITÉRIA DRUŹSTEV SENIORŮ A SENIOREK 
a/ Pro nominaci seniorské reprezentace  mužů ČR na ME a EP družstev v Čeladné /ČR/ řízených 
UESGA je hodnocena výkonnost hráčů na pěti nominačních turnajích uvedených v kalendáři ČSGA: 
              22.-23.4.  GC Konopiště 
                7.-  8.5.  PGC Čeladná 
              20.-21.5.  GC Mnich     
              27.-28.5.  RGC Mariánské Lázně 
                3.-  4.6   GC Austerlitz 
b/ Pro kategorii seniorů bude z celkem maximálně možných deseti uhraných kol  hodnoceno osm  
nejlepších výsledků. 
c/ Pro kategorii super seniorů na ME v Holandsku bude z maximálního počtu deseti odehraných kol 
hodnoceno šest nejlepších výsledků. 
d/ Pro nominaci seniorské reprezentace žen na ME družstev v Holandsku /Maria Sgaravatti Trophy je 
hodnocena výkonnost hráček na třech nominačních turnajích uvedených v kalendáři ČSGA: 

             22.-23.4.   GC Konopiště 
        20.-21.5.   GC Mnich 

                            27.-28.5.   RSG Mariánské Lázně 
e/ Pro kategorii žen budou  z maximálního počtu šesti kol hodnoceny čtyři nejlepší výsledky. 
f/ Podmínkou účasti seniorů ME a EP je dosažení věku minimálně 55 let v době zahájení mistrovství. 
g/V případě, že se neuskuteční plámovaný počet nominačních kol a jejich počet klesne pod minimální 
stanovený počet /8, 6, 4/, bude celkový počet kol do nominačního hodnocení snížen. Všechny 
případné změny budou odsouhlaseny výborem ČSGA a zveřejněny na internetových stránkách ČSGA. 
h/Hodnocení do nominačního žebříčku je prováděno průměrnou odchylkou dosaženého výsledku 
hráče od hodnot CR a SR z daných odpališť hraného hřiště. 
i/Za nominaci ne ME seniorů v Irsku řízené EGA odpovídá ČGF. Pro nominaci využívá výsledky ST.   

 
5.3 NOMINAČNÍ ŽEBŘÍČEK 
a/ V souladu s článkem 5.2 písm. h/ tohoto soutěžního řádu ČSGA, sestavuje STK ČSGA  po 
odehrání v pořadí 3. z 5 plánovaných nominačních turnajů průběžný nominační žebříček.  
b/ V souladu s článkem 5.2 písm. b/ tohoto soutěžního řádu ČSGA, sestaví STK ČSGA po 
odehrání posledního nominačního turnaje konečný nominační žebříček. 
c/ STK ČSGA zřetelně označí v konečném nominačním  žebříčku zařazené hráče, kteří neplní 
ustanovení  článku  5.2 písm. f/ nebo se provinili ve smyslu článku 5.1 písm. d/ tohoto 
soutěžního řádu. Takto upravený konečný nominační žebříček postoupí nominační komisi. 
 
 



5.4 NOMINAČNÍ KOMISE 
a/ Za řádné uplatnění nominačních kritérií seniorské reprezentace ČSGA a za sestavení a 
předložení návrhu nominace reprezentačních týmů pro Mistrovství Evropy v Čeladné je 
odpovědná nominační komise. 
b/ Nominační komisi tvoří prezident ČSGA, kapitán reprezentace, předseda STK ČSGA a dva 
členové (zástupci hráčů), zvolení po 3. nominačním turnaji, a to následujícím způsobem:  
- první člen bude zvolen z hráčů, kteří budou aktuálně na 1. až 8. místě průběžného 
   nominačního žebříčku   
- druhý člen bude zvolen z hráčů, kteří budou aktuálně na 9. až 16. místě průběžného 
  nominačního žebříčku   
 Volební právo mají hráči umístění do 20. místa v aktuálním nominačním žebříčku po 3. 
turnaji. Volba bude uskutečněna během 4. nominačního turnaje a za její provedení odpovídají 
kapitán reprezentace a předseda STK ČSGA. 
c/ Nominační komise odpovídá za výběr 16 (max. 18) hráčů pro soustředění na Čeladné a za 
přípravu konečného návrhu nominace hráčů  A i B týmu pro Mistrovství Evropy.  
d/ Nominační komise respektuje při výběru hráčů pro soustředění a návrh nominace pro ME, 
ustanovení článků 5.1 a 5.2 tohoto soutěžního řádu. Při výběru 16 hráčů k účasti na 
soustředění nominační komise respektuje pořadí hráčů v konečném nominačním žebříčku 
sestaveném STK ČSGA dle článku 5.3 písm. c/ tohoto soutěžního řádu a jejich schopnost a 
možnosti, v případě jejich nominace, se ME řádně zúčastnit.  
 K účasti na soustředění mohou být, v souladu s článkem 5.1 písm. e),  pozváni i další 2 
senioři bez ohledu na jejich žebříčkové postavení. 
e/ Pro soustředění na Čeladné připraví nominační komise systém vyhodnocení výkonnosti 
hráčů, kteří se zúčastní tohoto soustředění, a to včetně způsobu jeho užití při sestavení 
nominačního návrhu. Se systémem seznámí účastníky soustředění nejpozději při jeho 
zahájení. 
f/ Nominační komise sestaví návrh nominace pro ME při ukončení soustředění v Čeladné. Při 
sestavení návrhu nominace bere v úvahu výsledky nominačního žebříčku, výsledky ze 
soustředění (  momentální formu hráčů), zdravotní stav jednotlivých hráčů a jejich možnosti  
ME se řádně zúčastnit.  
Návrh nominace předloží  k projednání a konečnému schválení výkonnému výboru ČSGA 
ihned po ukončení soustředění v Čeladné.  
 
  !! Konečnou nominaci projednává a schvaluje výkonný výbor ČSGA na základě návrhu 
nominační komise, a to v souladu s článkem 5.1 tohoto soutěžního řádu. !! 
 
      
6.   VZOROVÝ ROZPIS  SOUTĚŽÍ  ST  
Název soutěže: SENIOR TOUR /případně doplněno o název      
                           např.memoriálu/ 
Název hřiště :  dle místa konání 
Datum           :  dle data konání 
Pořadatel      :  příslušný klub spolu s ČSGA 
Soutěžní výbor: místní funkcionáři, garant turnaje. Nutno uvést    
                            hlavního rozhodčího. 
Přihlášky :         telefon, fax,  server ČGF                
Podmínky soutěže:1/ Hraje se  dle Pravidel golfu, místních          
                                     pravidel, soutěžního řádu ČSGA a ČGF 
                                2/ soutěže se mohou účastnit hráči, kteří jsou členy ČGF, ČSGA, kteří dosáhli 
věku 55 let u mužů, 50 let u žen   
                                3/ Hraje se ze žlutých /muži/ a z červených odpališť/ženy/ 



                                4/ Hraje se 2x18 jamek na rány  bez vyrovnání nebo stableford s vyrovnáním dle 
jednotlivých kategorií na úpravu HCP. 
                                5/ Hráči pro první kolo budou nasazeni dle HCP, do druhého kola podle výsledků                          
6/ Soutěžní výbor si vyhrazuje právo na případné změny nebo doplnění propozic. 
Kategorie:        muži:        0  - 26,4     na rány bez vyrovnání 
                                         26,5-36,0     stableford s vyrovnáním 
                          ženy:         0  - 26,4    na rány bez vyrovnání 
                                         26,5- 36,0    stableford s vyrovnáním 
                          společná 37,0- 54,0    stableford s vyrovnáním 
Poplatky:         vklad 
                          Fee :  dle dohody s kluby, uvést i treninkové          
                                    kolo 
Počet přihlášek:1/maximální počet hráčů na nominačních turnajích je omezen na 100, z toho musí být 
garantováno:           
                                      12 míst seniorkám 
                                      12 míst superseniorům 
                                      ostatní místa senioři ČSGA dle výše HCP 
                             2/ na ostatních turnajích ST mají přednost registrovaní členové ČSGA a hráči 
s nižším HCP. 
                             3/ na MMR v Konopišti je limit pro hráče s cízí státní příslušností  stanoven na 12,0,  
pro hráče ČSGA bude stanoven dodatečně.   
Kontaktní osoba: jméno, telefon 
Ceny: věcné, z vkladů do turnaje, sponzor, ČSGA 
Uzávěrka přihlášek: nejméně tři dny před prvním kolem,startovní listina dtto. 
 
 
 
7.   SOUTĚŽE  DRUŽSTEV 
7.1 Jedinou soutěží družstev je Mistrovství ČR seniorských klubových družstev mužů a žen v jamkové 
hře.Mistrovství  je jednorázová soutěž, kterou organizuje ČSGA, která  může řízením soutěže pověřit 
pořádající klub. 
7.2 Podmínkou účasti družstva je kromě podmínek „základního ustanovení“/bod 1.1/  následující: 
a/ družstvo musí splňovat podmínky Soutěžního řádu ČSGA a propozic   
    soutěže 
b/ hráč hraje soutěž družstev za svůj domovský klub 
c/ pokud domovský klub dá hráči souhlas, že může hrát v daném kalendářním roce za svůj    
    nedomovský klub, domovský klub musí hráči vydat písemné potvrzení, které předá kapitán družstva   
    hlavnímu rozhodčímu při odevzdání  sestavy  
d/ za klub může hrát maximálně jeden hráč s nedomovským členstvím 
e/  hostování hráče v klubu jehož není členem není možné 
f/  každý klub může do soutěže vyslat jediné družstvo 
g/  řádně potvrzená a v termínu zaslaná přihláška 
7.3 Podmínky soutěže 
a/ Hraje se podle pravidel golfu, soutěžního řádu, místních pravidel a propozic soutěže. 
b/ Družstvo tvoří u mužů 6 hráčů +1náhradník  
                            u žen    4 hráčky +1náhradník 
c/ Každé družstvo má hrajícího, nebo nehrajícího kapitána, který  
splňuje podmínky dané pro hráče. 
d/ Pokud kapitán vykonává funkci kedyho nemá v této době práva  
kapitána. Funkci kedyho nesmí vykonávat profesionál. Porušení  
tohoto pravidla může být důvodem pro vyloučení družstva ze soutěže. 
e/ Soutěž probíhá ve třech soutěžních dnech a má dvě části: 
základní část – hran na rány bez vyrovnání /první den/ a finálová část- 
jamková hra /druhý a třetí den/.  
7.4 Systém hry 



Základní část 
a/ se hraje na rány bez vyrovnání  na 1x18 jamek. 
b/ hráči hrají v trojicích nebo čtveřicích podle startovní listiny sestavené soutěžním výborem. Soutěžní 
výbor sestaví startovní listinu podle HCP tak, aby ve skupině  byli hráči z rozdílných klubů. 
c/ kapitáni družstev předají soutěžnímu výboru seznam hráčů/hráček/ pro kvalifikační kolo do 17.00 
hod dne před zahájením soutěže 
d/ Za každé družstvo nastoupí 6 hráčů /4 hráčky/ a započítává se 5 /3/ nejlepší výsledky. Aby družstvo 
mohlo být hodnoceno musí nastoupit minimálně 5 hráčů /3 hráčky/.Kapitán může jednoho hráče 
sestavy nahradit náhradníkem kdykoliv před startem. 
e/ Součet pěti nejlepších výsledků družstva mužů a tří u žen určí pořadí družstev základní části. 
V případě, že družstva dosáhnou stejnou celkového výsledku, rozhodne o jejich pořadí nejnižší 
výsledek základního kola jejich hráčem. Jestliže i zde došlo ke stejnému výsledku, rozhodne druhý 
nejnižší výsledek atd. 
f/ Prvních osm družstev pořadní základní části  vytvoří výkonnostní skupinu I.ligy, druhých osm 
II.ligy a zbývající III.ligu. 
Finálová část 
a/ se hraje na jamky bez vyrovnání. Každý zápas musí být dohrán tak, aby byl znám jeho vítěz. 
V případě, že výsledek utkání je již rozhodnut, mohou se zbývající zápasy půlit a to i bez jejich 
dohrání. 
b/ podle pořadí družstev v základní části se pro jamkovou hru sestaví skupiny po čtyřech družstev, 
které spolu hrají utkání o konečné pořadí v soutěžích  I., II., III. ligy. 
c/ v  1.kole jamkové hry se hrají utkání podle pavouka 1-4, 2-3, 5-8,  
     6-7. 
d/ ve  2.kole jamkové hry se v každé skupině mezi sebou utkají poražení a vítězové. Poražená družstva 
z utkání 1-4  a  2-3 hrají o 3.místo. 
Vítězná družstva z těchto utkání  hrají o 1.místo příslušné výkonnostní skupiny. Poražená družstva 
z utkání 5-8, 6-7 hrají o udržení v soutěži, vítězové těchto utkání hrají o 5. Míst    o. 
e/ Každé utkání mužů se hraje na pět zápasů, a to jedna čyřhra /hra jedním míčem-foursome/ a čtyři 
dvouhry. Za vyhraný zápas získává družstvo 1 bod. Vítězem se stává družstvo s větším počtem 
získaných bodů 
f/ Každé utkání žen se hraje na tři zápasy, a to jedna čtyřhra /hra jedním míčem-foursome/ a dvě 
dvouhry. Za vyhraný zápas získává družstvo jeden bod. V utkání vítězí družstvo s větším počtem 
získaných bodů. 
g/ Nejpozději do 20.00hod předchozího dne musí kapitáni odevzdat sestavy hráčů /hráček/ pro čtyřhru  
a dvouhry. Kapitán může nahradit jednoho hráče sestavy náhradníkem kdykoli před jeho startem. 
h/ I.liga-vítězné družstvo získá titul Mistra ČR,  putovní pohár ČSGA a každý hráč  družstva na 1. až 
3.místě obdrží medaile. Poslední družstvo sestupuje do II.ligy. 
II.liga- každý hráč družstva na 1. až 3. místě obdrží medaili. Vítěz postupuje do I.ligy, poslední 
sestupuje do III.ligy. 
III.liga-vítěz postupuje do II.ligy. Nově přihlášená družstva pro sezónu 2009 se stávají účastníky 
III.ligy. 
i/ V I. a II.lize může být každý klub zastoupen pouze jedním družstvem. 
j/ Klubová družstva mužů i žen odehrají mistrovství ČR  2008 na hřišti v Šilheřovicích. 
k/ Rok 2008 je pro mistrovství klubových družstev  rokem přechodným. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



NOMINACE  NA  ME  EGA  v IRSKU  konaného ve dnech 13.-16.srpna 2008 a hodnocení 
nejlepší seniorky, seniora.    
 
 
Po dohodě   ČSGA a ČGF provede ČGF nominaci na ME seniorů v Irsku, které se koná ve dnech 13.-
16. 8.2008 na základě hodnocení výsledků následujících turnajů: 
22.-23.4.   Konopiště      ST  ČSGA 
28.-29.4.  Liberec Y       SPGA   
  7.-  8.5.  Čeladná          ST  ČSGA 
20.-21.5.  Mnich             ST  ČSGA   
27.-28.5.  Mar.Lázně      ST  ČSGA 
 3.-   4.6.  Austerlitz       ST  ČSGA 
13.6.        Ostrava           MČR družstev na jamky-kvalifikační kolo  hry na rány 
11.-13.7. Čeladná           výsledky soustředění výběru na ME 
 
Pro hodnocení nejlepší seniorky, seniora r. 2008 bude použito předcházejících výsledků doplněných o 
následující turnaje:    
20.-25.7.  Holandsko     ME seniorek 
21.-25.7.  Čeladná         ME  ESGA seniorů 
  3.-  6.8.  Holandsko    ME ESGA superseniorů 
13.-16.8.  Irsko             ME EGA seniorů 
26.-28.8.  Konopiště     MM ČR  ve hře na rány 
 
 
 
3.4.2008                                                           STK ČSGA    Jiří Císař  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


